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Abstract: 

 

Background: Moral sensitivity as the foundation of ethics in nursing creates a context in 

which nurses can provide effective and ethical care for their patients. This study aimed to 

investigate the moral sensitivity of nurses and its relationship with some of their demographic 

characteristics. 

Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted in 2019 on 350 nurses 

working in hospitals affiliated to Kashan University of Medical Sciences, using the stratified 

random sampling method. Data were collected using the moral sensitivity questionnaire and 

were analyzed by SPSS software using descriptive and inferential statistics such as 

independent-sample T-Test, pearson correlation and ANOVA at the significance level of 0.05. 

Results: The average moral sensitivity of nurses (68.12±6.08) was moderate. The highest 

score was in the dimension of "awareness of interpersonal communication" and the lowest 

score was in the dimension of "experience of moral problems and conflicts". The total score 

of moral sensitivity and the dimensions of "knowledge of interpersonal communication" and 

"expression of benevolence" showed a positive and significant relationship with age, nurses' 

work experience and history of participating in workshops related to ethics. 

Conclusion: The results of the present study showed that the moral sensitivity of nurses is 

moderate. Also, participating in ethics workshops is effective on the level of moral sensitivity. 

Therefore, it is suggested that holding workshops related to moral sensitivity be given more 

attention, especially for novice nurses. 
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 مقدمه 

توان بازگشت به عقالنیت و اخالق رویکرد دنیای امروز را می

رود تا رویکردی های مختلف میدوره دانست. بشریت پس از طی

مین نیازهای مادی و معنوی خود جهت تأدر را عقالنی و اخالقی 

توان اخالق را مرکز و کانون تحوالت می روداشته باشد. از این

هایی را تحت تأثیر دنیای آینده دانست. این رویکرد بیشتر رشته

  .[1] هستند ها پیشتازدهد که در ارائه خدمت به انسانقرار می
 

، دانشگاه علوم کمیته تحقیقات دانشجوییدانشجوی دکترای پرستاری، . 1

 پزشکی کاشان، کاشان، ایران

، دانشگاه علوم پزشکی مرکز تحقیقات مدیریت اطالعات سالمت ،دانشیار .2

 کاشان، کاشان، ایران

، دانشگاه ات دانشجوییکمیته تحقیقارشد پرستاری، دانشجوی کارشناسی . 3

 علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

زشکی کاشان، پدانشگاه علوم ، کارشناس پرستاری، بیمارستان شهید بهشتی. 4

 کاشان، ایران

 نشانی نویسنده مسؤول: * 

 کاشان، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشکده بهداشت 

                           031 55579028  دورنویس:                        031 41070555 تلفن:

              hrgilasi@yahoo.com پست الکترونيک:

  14/10/1399 تاریخ پذیرش نهایی:                    30/7/1399 :تاریخ دریافت

 

سیستم  در خدمت یکنندهارائه گروه ترینعنوان بزرگبه پرستاران

 دارند درمانی-بهداشتی هایمراقبت کیفیت بر سزاییب درمانی، تأثیر

 عملکرد شدن برای بهتر مؤثر عاملی ،اخالقی موازین رعایت و

پرستار بودن [. 2بود ] خواهد باکیفیت مراقبت نجاما در پرستاران

 د، عموماًگیریک فعالیت اخالقی است و هر تصمیمی که پرستار می

های مرگ و قی دارد که این امر نه تنها موقعیتعد اخالیک بُ

[. 3دهد ]تحت تأثیر قرار مینیز ، بلکه همه امور روزانه را زندگی

 36هر روز و  درصد از پرستاران 11حدود  ،بنابر مطالعات موجود

ها و مشکالت اخالقی مواجه بار با چالشدرصد هر چند روز یک

های چالشدر برابر ان بسیاری از پرستاراما  ؛[5،4] شوندمی

ها دهند و در بسیاری موارد آننمی نشانعملی العکس ،اخالقی

گاهی هم البته و  را ندارند این کاررای قدرت و پشتوانه کافی ب

از جمله  ،حل اخالقی مناسبچه باید بکنند. یافتن راهکه دانند نمی

مسائلی است که بسیاری از پرستاران در محیط کاری خود با آن 

 و بیمار منفعت به توجه که است در حالی این و [6] رو هستندروبه

 احساس مثل یمثبت شناختیروان هایواکنش ،اخالقیات به عمل

به  پرستاران در را شایستگی حسایجاد  و انگیزه رضایت، افزایش

مقدمات عملکرد اخالقی پرستاران، قدرت  یکی از[. 2دنبال دارد ]

و همکارانش  Rest[. 7] قی استدرک یا فهم موضوعات اخال

 خالصه: 

مؤثر و طور بهکند تا پرستاران بتوانند ای را ایجاد میبنای اخالق در پرستاری، زمینهعنوان سنگحساسیت اخالقی به سابقه و هدف:

. این مطالعه با هدف تعیین حساسیت اخالقی پرستاران شاغل و ارتباط آن با برخی از مشخصات کنندمراقبت یمارانشان اخالقی از ب

 ها انجام شده است.دموگرافیک آن

نفر از پرستاران شاغل در  350 میانشده بندیگیری تصادفی طبقهاین مطالعه مقطعی با استفاده از روش نمونه ها:مواد و روش

آوری اطالعات، پرسشنامه حساسیت اخالقی و انجام شد. ابزار جمع 1398 های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سالستانبیمار

 تحلیل واریانسهای تی مستقل، آزمون آمار توصیفی، و با استفاده از 16 ویرایش SPSSافزار اطالعات دموگرافیک بود. نتایج از طریق نرم

 ورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.و همبستگی پیرسون م

آگاهی از ارتباطات بین » عد( بود که در حد متوسط است. بیشترین امتیاز در ب12/68ُ ± 08/6میانگین حساسیت اخالقی پرستاران ) نتایج:

از نحوه  آگاهی»بود. نمره کل حساسیت اخالقی و ابعاد  «های اخالقیتجربه مشکالت و کشمکش» عدبُ درو کمترین امتیاز  «فردی

شی مرتبط با اخالق، ارتباط زهای آموبا سن، سابقه کاری پرستاران و شرکت در کارگاه «اظهار خیرخواهی»و  «ارتباطات بین فردی

 (. >05/0Pداری را نشان داد )معنی

آموزش  یهاارگاهشرکت در ک ینپرستاران در حد متوسط است. همچن یاخالق یتمطالعه حاضر نشان داد که حساس یجنتا گیری:نتیجه

به  یاخالق یتمرتبط با حساس یآموزش یهاکارگاه یشود که برگزاریم یشنهادپ بنابراینثر است. ؤم یاخالق یتحساس یزاناخالق بر م

 .یردقرار گ یتریشکار مورد توجه بپرستاران تازه یخصوص برا

 عوامل دموگرافیک، پرستار حساسیت اخالقی، واژگان کلیدی:
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ای را پیشنهاد یک مدل چهار مؤلفه ،جهت ارزشیابی توسعه اخالق

شناختی یک رفتار اخالقی را در چهار نیند رواآاند که فرکرده

، ، شامل حساسیتکند. این چهار مرحلهمرحله توصیف می

یکی  ،حساسیت اخالقی[. 8] ، تعهد و کنش اخالقی استاللاستد

های اخالقی هایی است که فرد واجد آن، به پدیدهاز ویژگی

حساسیت [. 9] بیندها را از زاویه اخالق میآنشود و حساس می

با موضوعات  همواجه برایضمن حساس کردن پرستار  ،اخالقی

 ،مددجو مورد درکه سازد قادر می، او را بیمارستاناخالقی در 

با اطمینان و  وی،در کنار مددجو تا  کند گیری اخالقیتصمیم

های پرستاری را دریافت کند. در این راستا اعتماد بیشتری مراقبت

تواند گونه خلل در رعایت اخالق پرستاری، میوجود هر

 پرستاری را تحت تأثیر قرار دهد هایترین و بهترین مراقبتیمعل

 ،برخی موانع خاطر وجوددهد که بهبررسی متون نشان می[. 10]

 ،نوعی سردرگمیدچار ساسیت الزم را ندارند و گاهی پرستاران ح

 شوند.می با موضوعات اخالقی هتوجهی در مواجهاهمیتی و بیبی

 ،پرستارانکه  دهدمی نشان ایران در ایمطالعه که نتایجطوریبه

 به کار درستیبه خود هایگیریتصمیم در را اصول اخالقی

ترتیب ایزدی به همچنین نتایج مطالعه بقائی و .[2]گیرند نمی

و  1/61ده از پرستاران را آمدستمیانگین حساسیت اخالقی به

 [.11،1] باشندکه در محدوده متوسط می اندنشان داده 15/70

گذار باشند. ثیرأعوامل مختلفی ممکن است بر حساسیت اخالقی ت

و همکاران، عواملی مانند فرهنگ،   Lutzenبر اساس مطالعه

جنس، تجربه و تربیت فرد بر حساسیت  مذهب، تحصیالت، سن،

، پرستارانی که Arslan در مطالعه[. 12] ثیرگذار هستندأاخالقی ت

نسبت به  حساسیت اخالقی بیشتری ، ازسن باالتری داشتند

ان با سابقه همچنین پرستار ند.دبرخوردار بور تپرستاران جوان

قی تر، نمرات باالتری در بعضی از ابعاد حساسیت اخالیشکاری ب

با افزایش  نیز Lutzenدر مطالعه دیگری از [. 13] اندکسب کرده

 یافتمیزان حساسیت اخالقی پرستاران افزایش می ،سابقه کاری

و  زادهعباس ایزدی، حالی است که نتایج مطالعه این در[. 14]

ارتباط مثبتی بین سابقه کاری و میزان حساسیت اخالقی  موسوی،

بیانگر تفاوت  ،تایج برخی از مطالعاتن .[16،15،11] نشان نداد

 مطالعه در کهطوریحساسیت اخالقی در زنان و مردان است. به

ند اپرستاران زن حساسیت اخالقی باالتری را گزارش کرده ،برهانی

ارتباطی بین [. 16،11] زادهاما نتایج مطالعه ایزدی و عباس ؛[17]

رسد نظر میبه حساسیت اخالقی و جنس پرستاران نشان نداد.

اند ابعاد این موضوع را به خوبی شده هنوز نتوانستهجاممطالعات ان

و عدم  با توجه به اهمیت موضوع حساسیت اخالقی نشان دهند.

آن شدیم تا تحقیقی با  بر ای مشابه در شهر کاشان،وجود مطالعه

میزان حساسیت اخالقی پرستاران شاغل در مراکز  تعیین»عنوان 

 انجام دهیم. «به دانشگاه علوم پزشکی کاشان آموزشی وابسته

 

 هامواد و روش

 کد اخالق:با  مقطعی - در این مطالعه توصیفی

125.1394ir.kaums.rec.، 350  نفر از پرستاران شاغل در مراکز

)شهید بهشتی،  درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان

)تعداد  دهشبندیدفی طبقهروش تصابهمتینی(  و کارگرنژاد

پرستاران هر بیمارستان بر اساس نسبت کل تعداد پرستاران آن 

های تحت پوشش به پرستاران شاغل در بیمارستاننسبت بیمارستان 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان و همچنین در هر بیمارستان تعداد 

پرستاران کل پرستار انتخابی از هر بخش متناسب با تعداد 

معیارهای ورود به انتخاب شدند.  (شددر نظر گرفته  بیمارستان

( دارا بودن 2( داشتن مدرک کارشناسی پرستاری، 1 :شامل ،مطالعه

شرکت در طرح ( اعالم رضایت 3ماه کار بالینی و  6حداقل سابقه 

صورت شفاهی بود و پرستارانی که پرسشنامه را به صورت به

 جهت استخراج از طرح خارج شدند. ،ناقص تکمیل کرده بودند

 های مربوطهبخش های مختلف بهمحقق در شیفتاطالعات، 

 کنندگان در ارتباطشرکتضمن ارائه توضیحات به و  مراجعه کرد

نحوه تکمیل  ، محرمانه ماندن اطالعات،روش پژوهش واهداف  با

و همچنین یادآوری این نکته که مشارکت یا عدم  پرسشنامه

ها شغلی آن زشیابیثیری در ارأها در مطالعه، هیچ تمشارکت آن

نخواهد داشت، پرسشنامه حساسیت اخالقی به همراه اطالعات 

هل، سابقه کاری، وضعیت أدموگرافیک )سن، جنس، وضعیت ت

های مرتبط با حساسیت اخالقی( در اختیار استخدام و نوع آموزش

در  Kimپرسشنامه حساسیت اخالقی توسط ها قرار داده شد. آن

 دارای اصالح شده است و Comeri یلهوسبهکشور سوئد تهیه و 

این  .دسنجمیکه میزان حساسیت اخالقی را  باشدمی سؤال 28

تا  (7)امتیاز  موافق از کامالً گذاری لیکرتروش نمره ابپرسشنامه 

د که عبارتند از: میزان راد مؤلفه( شش 1)امتیاز  مخالف کامالً

رتباط با بیمار، احترام به استقالل مددجو، میزان آگاهی از نحوه ا

های اخالقی، به ای، تجربه مشکالت و کشمکشمیزان دانش حرفه

های اخالقی و صداقت و گیریکارگیری مفاهیم اخالقی در تصمیم

و  اللهیتوسط نعمت ،و پایایی این پرسشنامه خیرخواهی. روایی

یید قرار گرفته مورد تأ 81/0و  97/0یب با مقادیر ترتبه همکاران

االت هر با توجه به متفاوت بودن تعداد سؤ است گفتنی [.15] است

با امتیاز کلی نیز عد، جهت سهولت مقایسه ابعاد با یکدیگر و بُ

گزارش  یدرصدمیانگین صورت عد بهاخالقی، امتیاز هر بُحساسیت 

حساسیت اخالقی خیلی کم،  0-24. بر این اساس، امتیاز ه استشد
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حساسیت اخالقی  50-74 متیازحساسیت اخالقی کم، ا 25-49امتیاز 

 حساسیت اخالقی باال در نظر گرفته شد. 75-100متوسط و امتیاز 

با  16 ویرایش SPSSافزار آوری و ورود به نرمپس از جمعها داده

های مرکزی و استفاده از آمار توصیفی )توزیع فراوانی و شاخص

اریانس های تی مستقل، تحلیل وپراکندگی( و آمار استنباطی )آزمون

 . ندو همبستگی پیرسون( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

 

 نتایج

زن( از پرستاران شاغل در  260نفر ) 350 در این پژوهش

مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان با 

و  (سال 52تا  21محدوده سال ) 36/32± 47/6سنی  هایمیانگین

شرکت  (سال 28 تا 1محدوده سال ) 72/8±19/6 سابقه کار

مطالعه متأهل بودند.  درصد( از نمونه مورد 9/78نفر ) 276داشتند. 

پیمانی  - صورت رسمیوضعیت استخدامی بیشتر پرستاران به

نفر( بودند.  60نفر( یا قراردادی ) 65و بقیه طرحی )بود نفر(  225)

درصد( اذعان داشتند که در ارتباط با  3/58نفر ) 204همچنین 

نفر( یا شرکت در کارگاه  112صورت فردی )اخالقی بهحساسیت 

میزان که نشان داد  1نتایج جدول شماره  اند.نفر( آموزش دیده 92)

 ( برای پرستاران 12/68 6±/08آمده )دستحساسیت اخالقی به

شاغل در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان در 

ساسیت در ارتباط با ابعاد حمحدوده متوسط قرار دارد. همچنین 

آگاهی از ارتباطات بین » عدبُاخالقی، بیشترین امتیاز مربوط به 

تجربه » عد( و کمترین امتیاز مربوط به بُ 42/74±24/9)« فردی

( بوده است. 72/49 ± 91/15)« های اخالقیمشکالت و کشمکش

بر این از لحاظ ارتباط میزان حساسیت اخالقی )و ابعاد آن( عالوه

کارگیری همیزان بکه شناختی، نتایج نشان داد با متغیرهای جمعیت

ور ط( به05/61±25/10مفاهیم اخالقی در بین پرستاران مرد )

(؛ =011/0P( بود )94/57±93/9معناداری بیشتر از پرستاران زن )

میزان آگاهی از نحوه ارتباطات بین فردی در پرستاران همچنین 

(، و میزان =006/0Pحی و قراردادی )پیمانی بیشتر از طر - رسمی

های اخالقی در پرستاران طرحی بیشتر تجربه مشکالت و کشمکش

های (؛ پرستارانی که در کارگاه=038/0Pاز دو گروه دیگر بود )

از لحاظ نمره کل  ،اندمربوط به مسائل اخالقی شرکت کرده

حساسیت اخالقی و ابعاد آگاهی از نحوه ارتباطات بین فردی و 

سن و  و نیزاند؛ تر از دو گروه دیگر بودهاالظهار خیرخواهی با

سابقه کار پرستاران با نمره کل حساسیت اخالقی و ابعاد آگاهی از 

نحوه ارتباطات بین فردی و اظهار خیرخواهی ارتباط مثبت 

 (.>05/0Pمعناداری دارند )

 

 شناختیرهای جمعيتمتغيبر حسب آن(  ابعادقی )و حساسيت اخالميزان  -1شماره جدول 
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 68/±12 08/6 72/49 ± 91/15 68/72 ± 53/12 24/64 ± 96/7 08/70 ± 82/9 53/72 ± 16/13 42/74±24/9  کل

 جنس

 48/67±49/7 85/51±26/14 79/71±52/13 05/61±25/10 18/70±66/9 69/71±93/11 33/74±41/10 مرد

 75/66±08/7 99/48±44/16 93/72±18/12 94/57±93/9 07/70±91/9 78/72±58/13 47/74±84/8 زن

P 914/0 470/0 929/0 011/0 459/0 144/0 406/0 

عیت وض

 هلأت

 96/66±19/7 98/48±05/16 51/72±81/12 61/58±04/10 51/70±03/10 51/72±39/13 59/74±31/9 هلأمت

 87/66±20/7 57/52±25/15 12/73±45/11 23/59±35/10 52/68±94/8 47/72±37/12 84/73±07/9 مجرد

P 538/0 980/0 123/0 646/0 712/0 087/0 930/0 

وضعیت 

 استخدامی

 98/66±11/7 31/48±83/15 93/71±10/13 33/58±28/10 56/70±65/9 46/72±02/14 56/75±83/8 مانیپی - رسمی

 45/67±74/6 01/54±60/15 29/75±62/10 93/60±11/9 27/68±15/9 13/73±33/11 95/72±01/8 طرحی

 25/66±90/7 42/50±94/15 67/72±01/12 88/57±15/10 22/70±00/11 13/72±72/11 74/71±15/11 قراردادی

P 006/0 906/0 256/0 147/0 167/0 038/0 641/0 

نوع 

 آموزش

 49/68±24/6 58/50±03/14 33/73±63/11 33/59±73/9 17/73±63/8 17/73±08/14 37/76±88/8 شرکت در کارگاه

 99/65±04/7 74/48±26/18 29/72±30/12 70/57±32/10 92/68±84/9 29/73±64/11 70/72±53/9 آموزش فردی

 70/66±68/7 93/49±17/15 57/72±26/13 12/59±13/10 08/69±14/10 58/71±65/13 50/74±06/9 عدم آموزش

P 020/0 510/0 002/0 430/0 836/0 704/0 043/0 

 240/0 (327/0)053/0 (001/0)225/0 (395/0)046/0 (737/0)018/0- (171/0)073/0- (006/0)147/0(001/0) (Pضریب همبستگی ) سن

 217/0 (395/0)046/0 (006/0)148/0 (645/0)025/0 (909/0 )006/0 (152/0)077/0- (040/0)110/0(001/0) (Pضریب همبستگی ) سابقه کار

 میانگین درصدی گزارش شده است. ± معیار صورت انحرافهای داخل جدول بهداده -
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 بحث 

مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان حساسیت اخالقی 

های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم شاغل در بیمارستانپرستاران 

پزشکی کاشان و تعیین ارتباط آن با بعضی از متغیرهای 

حساسیت اخالقی  درصدی میانگیندموگرافیک انجام شده است. 

کیش و همکاران لعات فراستمطا که با بود 12/68±08/6پرستاران 

ش مراقبت ویژه که به بررسی میزان حساسیت اخالقی پرستاران بخ

( 85/70±73/7) ندبودپرداخته بیمارستان قلب شهید رجایی تهران 

ایزدی و همکاران که بر روی پرستاران  نیز پژوهش و

های آموزشی بندرعباس انجام گرفته بود بیمارستان

 و  Kimبارهدر این [.18،11] (، همخوانی داشت90/6±15/70)

Ahn  ولیت ؤن دارای احساس مسپرستارا اند که معموالًبیان کرده

ها در و حساسیت اخالقی هستند، اما تفاوت اصلی اخالقی بین آن

در [. 19]بندی به این حساسیت در شرایط چالش برانگیز است پای

از نحوه  آگاهی»عد بیشترین نمره مربوط به بُ ،مطالعه حاضر

 برهانی[، 20] امیری مطالعاتبود که با نتایج  «ارتباطات بین فردی

که در با توجه به این .همخوانی داشت[ 18] کیشو فراست [17]

های اخیر جنبه ارتباط با بیمار در مراقبت بسیار مورد توجه سال

له پرداخته أها و سمینارهای متعددی به این مسبوده و در کارگاه

پرستاران در این زمینه امتیاز باالتری را کسب  براینا، بنشده است

توان به این نکته اشاره کرد که مردم کاشان، همچنین میکنند. می

این خصوصیت رفتاری  درنتیجه ،مردمی مهربان و حساس هستند

منجر به  تواندپرستاران این شهر نیز وجود دارد که میدر میان 

کمترین نمره همچنین برقراری ارتباطی مثبت با بیماران شود. 

بود که  «یهای اخالقمشکالت و کشمکشتجربه »عد مربوط به بُ

 و[ 15] زاده، عباس[20] امیری ،[11] ایزدی مطالعات راستا باهم

Comeri [21 ] اکثر پرستاران  ،عداالت این بُؤو با توجه به ساست

دانند شوند که نمیاند که اغلب با مواردی مواجه میبیان کرده

. نتایج کدام کار اخالقی برای مددجوی خاص صحیح است

بسیاری از پرستاران له است که أاین مس مطالعات نیز بیانگر

عملی العکسولی در مقابل آن  ،دارند نظرهای اخالقی را مدچالش

ها از قدرت و پشتوانه کافی دهند و در بسیاری موارد آنانجام نمی

 کار چهباید دانند گاهی هم نمینیستند و  برخوردار این کاررای ب

جمله مسائلی است که  از ،اخالقی مناسب حلّیافتن راه کنند و

. رو هستندبسیاری از پرستاران در محیط کاری خود با آن روبه

 حساسیت اخالقی و ابعاد نمره کلّ ضر نشان دادانتایج مطالعه ح

با سن  «اظهار خیرخواهی» و «آگاهی از نحوه ارتباطات بین فردی»

نیز بیانگر  Arslanنتایج مطالعه پرستاران ارتباط مثبتی دارند. 

حساسیت  با نمره کلّ تباط مثبت سن و سابقه کاری پرستارانار

 نمره کلّ نیز  و همکاران کیشدر مطالعه فراست[. 13] اخالقی بود

عد صداقت و خیرخواهی با سن حساسیت اخالقی پرستاران و بُ

 و همکاران Kimای هدر مطالع [.18] رابطه معناداری را نشان داد

سال،  30الی  25 که پرستاران با سنّنیز، گزارش شده است 

 و 25کمتر از  حساسیت اخالقی بیشتری نسبت به پرستاران با سنّ

زاده و همکاران نتایج مطالعه عباس[. 22]اند سال داشته 30بیشتر از 

ای ارتباط عد دانش حرفهپرستاران با بُ نیز نشان داد که بین سنّ

اط معکوسی وجود های اخالقی ارتبعد کشمکشمستقیم و با بُ

 سن با نمره کلّ ، و همکاران در مطالعه امیری [.15] داشت

 ادبعا ینباما  ،داری را نشان ندادحساسیت اخالقی ارتباط معنی

ارتباط معنادار و  «ایدانش حرفه»و  «احترام به استقالل مددجو»

[ 17]، برهانی [11] ایزدی در مطالعات [.20] معکوسی مشاهده شد

بین حساسیت اخالقی و ابعاد آن ارتباطی با سن [ 16]و موسوی 

آمده در این مطالعه دستدر راستای نتایج به گزارش نشده است.

مبنی بر ارتباط معنادار و مستقیم سابقه کاری با حساسیت اخالقی 

اظهار » و «آگاهی از ارتباطات فردی» طور کل و ابعادبه

 مثبتی بین سابقه کار، نتایج مطالعه موسوی نیز ارتباط «خیرخواهی

همچنین در مطالعه [. 16] و حساسیت اخالقی پرستاران نشان داد

Kim  نشان داد که حساسیت اخالقی با افزایش 2010در سال ،

رسد با افزایش سن و نظر میبه[. 19]یابد سابقه کار افزایش می

ای و ارتباطی و آگاهی های حرفهسابقه کاری پرستاران، مهارت

یابد و ثرشان در مراقبت، افزایش میؤقش حمایتی و مآنان از ن

. شودمیمنجر به اثرات مثبت و افزایش حساسیت اخالقی آنان 

و [ 11]، ایزدی [16] موسوی رغم نتایج مذکور، در مطالعاتعلی

ارتباط معناداری بین حساسیت اخالقی و سابقه [ 15]زاده عباس

در مفاهیم اخالقی  کارگیریهب میزان دست نیامده است.کار به

 بود که باپرستاران زن  بیشتر از داریطور معناپرستاران مرد به

در مطالعه برهانی و  [.13] همخوانی داشت Arslanمطالعه 

همکاران پرستاران زن حساسیت اخالقی باالتری را نسبت به مردان 

در بسیاری از  این در حالی است که ؛[17] گزارش کرده بودند

اط معناداری بین حساسیت اخالقی با متغیرهای جنس مطالعات ارتب

نتایج متاآنالیزی در  [.15،11] هل یافت نشده استأو وضعیت ت

ارتباط با تفاوت جنسی در حساسیت اخالقی بیانگر آن است که 

صرفنظر از ابزار مورد استفاده جهت سنجش حساسیت اخالقی، 

 همچنین [.23] تفاوت جنسیتی در حساسیت اخالقی وجود دارد

ها و زمینهنتایج متاآنالیز دیگری که در برگیرنده نتایج مطالعات از 

بسترهای مختلفی است، نشان داد که جدای از همه این موارد، 

های متفاوتی نشان زنان و مردان حساسیت اخالقی خود را با شیوه

 ،له است که حساسیت اخالقیأاین مس ،تر از همهدهند و مهممی



 شریفی و همکاران
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[. 24] ای است که عوامل متعددی در آن نقش دارندپدیده پیچیده

پرستاران طرحی در آمده از مطالعه حاضر، دستایج بهبر اساس نت

نمرات باالتری را  «های اخالقیتجربه مشکالت و کشمکش»عد بُ

عد اند و در بّقراردادی و رسمی گزارش کرده نسبت به پرستاران

نمره تاران رسمی پرس ،«آگاهی از نحوه ارتباطات بین فردی»

نشان داد که  و همکاران نتایج مطالعه امیری بیشتری داشتند.

نمرات باالتری را کسب  «ایدانش حرفه»عد بُپرستاران طرحی در 

ن تجربه لیکه دوره طرح اغلب اوّبا توجه به این [.20] کرده بودند

ولیت مستقیم مراقبت از بیماران را ؤرسمی پرستاران است که مس

های اخالقی زیادی را نسبت به کشمکش ، بنابراینر هستندداعهده

کنند. همچنین در زمان پرستاران قراردادی و یا رسمی تجربه می

بند اصول و قوانین موجود و یا بروز مشکالت اخالقی بیشتر پای

اما در مقابل پرستاران رسمی و  ،تجارب پرسنل دیگر هستند

کاری، در ارائه مراقبت و  دلیل افزایش سن و سابقهقراردادی، به

های اخالقی به تجارب کاری خود تکیه بروز مشکالت و چالش

کید بیشتری راری روابط صمیمانه با بیماران تأکنند و به برقمی

های پرستارانی که در کارگاه ،بر اساس نتایج مطالعه حاضر دارند.

زش نسبت به پرستارانی که آمو ،اندحساسیت اخالقی شرکت داشته

حساسیت  از لحاظ نمره کلّ ،ردی و یا هیچ آموزشی نداشتندف

اظهار »و  «آگاهی از نحوه ارتباطات بین فردی»اخالقی و ابعاد 

 در همین راستا، دراند. نمرات باالتری گزارش کرده «خیرخواهی

آگاهی از نحوه ارتباطات » عدبُو همکاران نیز کیش مطالعه فراست

های آموزشی ا با شرکت در کارگاهارتباط معناداری ر «بین فردی

 ثیرأو همکاران با بررسی ت پورحسننتایج مطالعه [. 18]نشان داد 

گیری آموزش اصول اخالقی بر حساسیت اخالقی در تصمیم

پرستاران، نشان داد که آموزش اصول اخالقی بر حساسیت اخالقی 

نتایج مطالعه [. 25] ثیر مثبت داردأگیری پرستاران تدر تصمیم

ثیر مثبت آموزش بر حساسیت أبیانگر ت برهانی و همکاران نیز

اخالقی و کلیه ابعاد آن بود. پرستارانی که در کارگاه آموزشی 

مرتبط با اخالق شرکت داشتند نمرات حساسیت اخالقی باالتری 

بحرینی و همکاران نیز در مطالعه خود به [. 26] کسب کرده بودند

نش پرستاران در ارتباط با مسائل این نتیجه رسیدند که ارتقای دا

 [.27] شودها میاخالقی منجر به افزایش حساسیت اخالقی در آن

 گیرینتیجه

نشان داد که حساسیت  آمده از این مطالعهدستنتایج به

متوسط است و بیشترین دغدغه پرستاران  اخالقی پرستاران در حدّ

در نظر  رغمهای اخالقی است که علیتجربه مشکالت و کشمکش

دادن و پشتوانه کافی جهت نشان های اخالقی قدرتگرفتن چالش

دانند که چه باید بکنند. از طرفی با العمل ندارند و حتی نمیعکس

توجه به نتایج مطالعه و ارتباط مثبت و معنادار شرکت در 

حساسیت  نمره کلیهای آموزشی مرتبط با اخالق و کارگاه

های بهداشتی و درمانی مدیران سازمانشود که پیشنهاد می ،اخالقی

 های مرتبط با اخالق منجر بهبا فراهم کردن شرایط برگزاری کارگاه

خصوص به ارتقای مسائل اخالقی در تیم درمانی و پرستاران

های آموزشی کار و طرحی شوند. برگزاری کارگاهپرستاران تازه

 ثیرأهای اخالقی تواند در کاهش چالشتمرتبط با اخالق می

بسزایی داشته باشد و منجر به ارائه مراقبت بهتر از سوی این 

های مطالعه حاضر، انجام پژوهش در از محدودیتپرستاران شود. 

 بنابراین، دانشگاه علوم پزشکی کاشان است نتخبهای مبیمارستان

و همچنین  های خصوصی این شهردر بیمارستانشود که پیشنهاد می

 ایران نیز پژوهش مشابهی انجام شود.شهرهای دیگر کشور  در

 براساس مطالعه این در آمدهدستبه اطالعات همچنین

 دیگری برای هایروش از و بوده دهی پرستارانخودگزارش

 شودمی پیشنهاددرنتیجه  نشده است؛ استفاده هاداده به اعتباربخشی

حساسیت  ارزیابی برای دیگری هایاز روش بعدی مطالعات درکه 

 کردن پر یا و رفتار پرستاران مانند مشاهده ،پرستاران قیاخال

 .گردد استفاده توسط سرپرستاران یستلچک

 

 قدرداني و تشكر
بررسی رابطه »با عنوان این مطالعه بخشی از طرح تحقیقاتی 

های حساسیت اخالقی و استرس شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان

که در باشد می «کاشانآموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی 

یده است. بدین وسیله از رس بدانشگاه علوم پزشکی کاشان به تصوی

دانشگاه علوم پزشکی کاشان که حمایت مالی والن ئمستمامی 

های تحت پوشش دانشگاه بیمارستان مدیراناز همچنین اند و کرده

کنندگانی که در این طرح علوم پزشکی کاشان و کلیه مشارکت

 شود.مکاری داشتند، تشکر و قدردانی میتحقیقاتی ه
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